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Konijnenauto 
Wij vallen sinds kort ook op de weg op in 
onze ‘konijnenauto’. RET Reclame uit 
Hillegom heeft onze auto bestickerd met 
onze naam en logo.  
 
De auto is voor ons van groot belang voor 
het halen van alle benodigdheden zoals 
zaagsel, hooi en voer, maar ook voor het 
brengen en halen van konijnen naar de 
dierenarts en voor het wegbrengen van 
het afval.  
 

 

Hitte in de zomer 
We hebben er al eerder over geschreven. 
Konijnen kunnen niet goed tegen warmte en 
ook wij houden iedere keer ons hart vast als 
de temperaturen oplopen. Ter voorbereiding 
op de zomer hebben wij de opvang voorzien 
van zeilen en zonwering, zodat de opvang te 
sluiten is en we hierbinnen ventilatoren 
kunnen plaatsen voor wat extra luchtcirculatie. 
Iedere graad dat we het bij een hittegolf 
omlaag kunnen brengen is er één.  
 
Algemene tips om je konijnen te beschermen: 

• Zorg voor voldoende vers drinkwater. 

• Zorg voor schaduw en ventilatie (maar 
géén tocht). 

• Geef de konijnen eventueel door de dag 
heen wat extra groenvoer (als ze 
groenvoer gewend zijn uiteraard). 

• Gebruik een icepod, koeltegel of een 
frisdrankfles gevuld met gekoeld/bevroren 
water om tegen aan te liggen. 

• Laat de konijnen zoveel mogelijk met rust. 

• Maak de konijnen NIET nat. 
 

 

Wist je dat… 
… er binnenkort een tweede druk komt van 
ons informatieboekje ‘Alles over je konijn’ 
waarin je alles kan lezen over huisvesting, 
voeding, gedrag en dergelijke. Deze 
nieuwe druk is geüpdatet met de laatste 
informatie en kennis over (het verbeteren 
van) het konijnenwelzijn. 
 
… wij sinds kort een QR-code hebben die 
direct doorlinkt naar onze website. Wel zo 
makkelijk. 

 
 

EHBO voor konijnen 
Een deel van onze vrijwilligers heeft begin juli 
de module ‘EHBO voor konijnen’ van de 
opleiding Konijnenwelzijn afgerond. We 
hopen het zo min mogelijk toe te hoeven 
passen in de praktijk, maar we weten nu wel 
wat we moeten doen als het nodig is. Er is 
uitgebreid geoefend op (pluche) konijnen.  
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Nieuwe bestrating 
Voor het eerst in onze geschiedenis is de 
opvang onlangs een paar weken dicht 
geweest vanwege een verbouwing. Een 
bijzondere gewaarwording om de opvang 
zonder konijnen te zien en om een aantal 
weken vrij te zijn.  
 
In de weken voorafgaand aan de verbouwing 
hebben we alle hokken een extra grote 
schoonmaakbeurt gegeven, zodat we na de 
verbouwing een frisse herstart konden maken.  
 
Begin juli is de opvang volledig opnieuw 
bestraat. Dat oogt niet alleen mooier, maar het 
is ook fijn dat de flats nu weer recht staan 
waardoor de deurtjes beter openen en sluiten. 
En minstens zo belangrijk en fijn is dat de 
straat nu geen kieren meer heeft waar 
viezigheid tussen achterblijft. Het is nu zoveel 
makkelijker om het hygiënisch te houden. 
 

 
 

 
 
 
 

Dit najaar… 
 
The Christmas Challenge 
Vorig jaar hebben wij met groot succes 
deelgenomen aan de Christmas Challenge 
van Stichting DierenLot. Ook dit jaar zijn wij 
voornemens deel te nemen met een leuke, 
ludieke verkoopactie. Wat precies daar 
denken we nog over na. Te zijner tijd volgt 
meer info hierover op Facebook. 
 
Jubileum 15+1 
In 2020 bestond de opvang 15 jaar. Dat 
konden we wegens corona niet vieren. Dit 
najaar zullen wij alsnog meerdere winacties 
in het kader van dit jubileum organiseren. 
Houd onze Facebook hiervoor in de gaten!  

 

Konijnenrassen 
Konijnen zijn er in vele rassen, maten en 
kleuren. De meeste konijnen die in huis of 
tuin gehouden worden zijn vaak een 
kruising of zogeheten ‘bastaardjes’ of 
‘vuilnisbakkies’, zoals dat bij honden ook 
wel genoemd wordt. Maar dat maakt het 
konijn natuurlijk niet minder leuk of mooi.  
 
Konijnenrassen worden doorgaans in vijf 
categorieën onderverdeeld: dwerg, klein, 
middelgroot, groot en rassen met een 
bijzondere haarstructuur, zoals de teddy en 
de rex. De meeste konijnen in onze opvang 
vallen met zo’n 1,5 à 3 kg onder klein tot 
middelgroot. 

 
 
 
 


